پیوست شماره  )4قوانین چیگِل برای فروشندگان– فصل مدیریت ثبت اطالعات کاال (کاتالوگ کاال)
ثبت اطالعات دقیق کاال یکی از مهمترین تعهدات فروشندگان در سامانه چیگِل است .در این پیوست ،بخشهای اصلی و مهمم کاتماگوش شمر
دادهشده است و در خصوص اگزام و اهمیت هر یک از این موارد توضیحات کامل ارائهشده است .توجه به این موارد از تعهدات مهمم فروشمندگان
در سامانه چیگِل است .گطفا با دقت مطاگعه فرموده و در زمان ثبت کاتاگوش کاالهایتان در سامانه چیگِل به این موارد عنایت بسیار بفرمایید:
ردیف

نوع اطالعاتی که باید ثبت
گردد

دسته محصول
1

خصوصیات اختصاصی

2

خصوصیات انتخابی
3

لزوم ثبت این اطالعات و تأثیر آنها درفروش کاالی شما

انتخاب دسته مناسب برای قرار دادن اطالعات کاالیتان در گام اول بسیار مهمم اسمت .اگمر دسمتهبنمدی خاصمی
مدنظر دارید که در دستهبندیهای چیگِل وجود ندارد ،در زمان ثبت کاتماگوش بما تمیم پبمتیبانی تممال اصمل
فرمایید تا شما راهنمایی فرمایند )071-36359364( .ضمناً ساختار دستهبندی کاالها در چیگِل بهگونمهای اسمت
که وقتی شما کاالیی را در یک دسته ثبت میفرمایید ،بهصورت هوشمند در سامانه در دستهبندیهای مرتبط نیمز
نمایش داده میشود.
در این بخش از ثبت اطالعات کاال (کاتاگوش کاال) ،فروشمنده بایمد ویژگمیهما ،صمفات و اطالعماتی را در ممورد
کاالیش وارد نماید که به ماهیت و نوع کاال بازمیگردد .این صفات بمرای کاالهمای مختلمت متفماوت اسمت .در
خصوص نحوه ثبت خصوصیات اختصاصی توجه به نکات مهم زیر ضروری است:
 عنوان یا نام کاال به زبان فارسی و ترجمه آن به کلیه زبانهای دیگر .برای ترجمه کاال بمه زبمانهمای
مختلت از ابزار مترجم چیگِل استفاده نمایید .ترجمه عنوان کاالی شما به زبانهای مختلت بسیار مهم
است و منجر به جستجو پذیر ساختن کاالی شما در جسمتجوهای کماربران از کبمورهای مختلمت در
موتورهای جستجو میگردد
 کلمات کلیدی :درج کلمات کلیدی و نیز ترجمه کلمات کلیدی با ترجمه گمر چیگِمل ،بمرای بازاریمابی
دیجیتال و هوشمند کاالهای شما بسیار مهم است .سامانه چیگِل بر اسال این کلمات کلیدی کماالی
شمارا در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل ،ایندکس و نمایهسازی مینماید .این امر بمه ممرور
در بازاریابی هوشمند کاالی شما و نمایش آن به طیت وسیعی از کماربران و اسمتفادهکننمدگان کماالی
مبابه کاالی شما در جهان ،کمک قابلتوجهی مینماید .از این بخش بهخوبی استفاده نمایید.
 ویژگیها و صفات خاصی که محصول شمارا از نمونمههمای مبمابه در کبمور و دنیما و تمی در بمین
محصوالت خودتان متمایز مینماید ،مانند جنس خاصی که در ساخت کاالی شما استفادهشمده اسمت،
فناوری خاص ،کاربرد خاص ،مدل و سری ساخت ،ویژگی فنی خاص (مثالً سمرعت بماال ،دور موتمور،
توان مصرفی کم ،تعلق داشتن به یک دوره هنری خاص و از این قبیل صفات) ،ویژگی ظاهری خاص
(برای مثال میزان انعکال نور ،ظرافت و مینیاتوری بودن سایز و )...و هر ویژگمی دیگمری کمه خماص
کاالی شما است .این ویژگیها نیز در بازاریابی هوشمند کاالی شما در فضمای دیجیتمال بسمیار مهمم
است.
در این بخش از ثبت اطالعات کاال (کاتاگوش کاال) ،فروشمنده بایمد ویژگمیهما ،صمفات و اطالعماتی را در ممورد
کاالیش وارد نماید که منجر به تنوع و تعدد در یک کاال با ویژگیهای خاصی که در باال شر داده شد میگمردد.
این صفات برای کاالهای مختلت متفاوت است اما برای مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رنگهای مختلت یک کاال ،وزنها و سایزهای مختلت یک کاال
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نکات مهم و ضروری در ثبت خصوصیات انتخابی:
 دقت فرمایید ،خصوصیات انتخابی بهگونهای نباشند که منجر به تفماوت قیممت یما تفماوت ظماهری و
کاربری قابلتوجه در اقالم یک نوع کاال گردند و همانطور که در بخش قبل توضیح دادهشمده اسمت،
این نوع خصوصیات ،باید بهعنوان خصوصیات اختصاصی در نظمر گرفتمه شموند( .بخمش خصوصمیات
اختصاصی مطاگعه گردد) .خصوصیات انتخابی صرفاً منجر به تنوعهای مختلت از یک کاال میگردد.
 برخی از فروشندگان در زمان ثبت کاتاگوش کاال بیان میدارند که کار ایبان توگید سفارشی است و گمذا
درج ویژگیهای انتخابی و یا اختصاصمی و مامادیر آنهما و بمهتبم آن قیممت کماال ،برایبمان میسمر
نمیباشد .اینیک برداشت ناصحیح از کاتاگوش کاال است .توگید یک کاال هرچادر هم سفارشمی باشمد
اما ویژگیهای یک کاالی سفارشی قابل ا صاء و ثبت اسمت! .فامط درصمورتیکمه یمک توگیدکننمده
کارش توگید بر اسال طرا ی سفارشی باشد این برداشت صحیح است .این نوع کاالها در واق تا قبمل
از ساخت یک نمونه (زیرا یک طرا ی جدید است) نمیتوانند کاتاگوش داشته باشند اما پس از یمکبمار
ساخت و ورود به بازار مصرف ،قطعاً قابمل کاتماگوش کمردن و ثبمت شمدن ممیباشمند .کاالهمایی کمه
ساختبان ،نیازمند دریافت سند طرا ی باشند در چیگِل قابل ثبت نمیباشند زیرا اصوالً کماالیی وجمود
ندارد و در د یک ایده یا طر است (کاالهای بدون نمونه صنعتی ساختهشده که در د طر یا توگید
نیمهصنعتی باشند در چیگِل قابل ثبت و فروش نیستند) .اما در خصوص کاالهمایی کمه سماختهشمده و
نمونه صنعتی دارد و وارد بازار شده است و مبخصاتبان بر اسال درخواست مبتری قابلتغییر اسمت،
مانند دیزل ژنراتور ،توربین وکال کاالهای دسته صنعتی فوق سبک ،تا فوق سمنگین ،بمه دگیمل اینکمه
گاهاً توگیدشان صرفاً بر اسال دریافت یک سفارش قطعی از مبتری صمرفه اقتصمادی دارد در دسمته
سفارشی قرار میگیرند .این کاالها نیز قابل ثبت بر بستر چیگِمل ممیباشمند و گمذا تممامی متغیرهمای
صفات این کاالها نیز باید استخراج و ثبت گردد .تامین کنندگان این دسته از کاالها باید تا د ممکمن
خصوصیت ثابت و مبخص این نوع کاالها را وارد نمایند و سپس در بخش اطالعمات خمردهفروشمی،
گزینه روش عرضه کاال بر اسال سفارش است را انتخاب نمایند .در خصوص قیمتگمذاری ایمن نموع
کاالها در زمان ثبت کاتاگوش ،در بخش قیمت توضیحات ارائهشده است.
پاسخ به سؤاالت این مر له که عمدتاً چندگزینهای و یا تک گزینهای و آسان است ،بسیار مهم است .این سؤاالت
بیبتر متوجه مسئوگیت شما در وزه عدم معارض داشتن کاالی شما است و رعایت اوق ماگکیت کمه بمه شمر
زیر است و این موارد در پیوست یک تعریتشده است.
 طرا یا مؤگت ،توگیدکننده
 ماگک کاال /خریدار قانونی
 اوق ماگکیت صنعتی
 اوق ماگکیت تجاری
ضمناً ارائه اطالعاتی مانند قیمت رقبا ،کاالهای مبابه و  ...جهت آگاهی تمیم چیگِمل از میمزان تسملط و داشمتن
اطالعات بازار از محصول شما است .قطعاً فروشندگانی کمه اطالعمات دقیمقتمری دارنمد ،در فمروش و بازاریمابی
موفقتر از کسانی هستند که هیچگونه اطالعاتی نسبت به وضعیت بازار محصوگبان ندارند.
در این بخش ،فروشنده باید مطابق با تعاریت و استراتژی فروش خودش که اگبته باید ابمر اسمال قواعمد و عمرف
بازار هم باشد ،اطالعات فروش خرد خود را وارد نماید .برای مثال ممکن است که ازنظر یمک فروشمنده ،در سمبد
فروش خردش بتواند بیش از یک عدد از قلم کاال بفروشد .تعریت تعداد درفروش خرد و نیز قیمتگذاری بر عهده
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فروشنده است و به استراتژی فروش ایبان بازمیگردد .اگبته نباید فراموش کرد کمه فمروش تکمی (تمک عمددی،
تکوا دی) در خردهفروشی عرف باالیی است.
تعریت کاتاگوش برای کاالیی که خود بهصورت یک سبد ترکیبی از چند کاال است نیز در این بخش میسر است و
در زمان ثبت کاتاگوش چنانچه نیاز به تعریت سبد کاالهای مرتبط و فروش سبد داشتید ،همکاران بخمش صمدای
مبتری شما راهنمایی خواهند کرد.
در این بخش ،فروشنده باید مطابق با تعاریت و استراتژی فروش خودش که اگبته باید ابمر اسمال قواعمد و عمرف
اطالعات عمده فروشی
بازار هم باشد ،اطالعات فروش عمده خود را وارد نماید .تعریت بازههای فروش عمده و نیز قیمتگذاری بر عهمده
فروشنده است و به استراتژی فروش ایبان بازمیگردد .اگبته در وزه تجارت خارجی مثالً برای محصوالت بمایی
و کباورزی فروش داقل یک کانتینر ( 250تن) وا د فروش عمده است .خیلی مواق به دگیمل نوسمانات بمازار و
عوامل دیگر ،قیمت در فروش عمده قابل درج نیست و باید تماً درخواست خریدی برای فروشنده ارسال گردد تما
قیمت ارائه شود.
پاسخ به سؤاالت این بخش از دید کاربران و خریداران مهم است .بهخصوص در بخش خرید خارجی ،خریداران به
روش توگید
این نوع اطالعات بسیار اهمیت میدهند و در تصمیم به خرید ایبان بسیار مهم است.
اسمممممتانداردهای توگیمممممد پاسخ به سؤاالت این بخش از دید کاربران و خریداران و اگبته از دیدگاه چیگِل ،مهم است .بهخصموص در بخمش
مجوزهممای فممروش داخلممی و خرید خارجی ،خریداران به این نوع اطالعات بسیار اهمیت میدهند و در تصمیم به خرید ایبان بسیار مهم اسمت.
چنانچه کاالی شما استانداردهای بیناگمللی الزم را نداشته باشد ،فروش خارجی آن از مجاری قانونی ییر ممکمن
خارجی گواهینامهها
است .ازآنجاییکه چیگِل در فضای ساگم اقتصاد و تجارت فعاگیت مینماید ،رعایت ضوابط تجارت خارجی مطمابق
با قوانین کبورهای مختلت یک اصل است.
نکات بسیار مهم:
 در خصوص فروش خارجی کاالهای ایرانی ،یافتن استانداردهای مورد نیاز برای کاال و اخذ استانداردها
بر عهده فروشنده است .در این خصموص ،چیگِمل شمما فروشمندگان را بمه تمامین کننمدگان خمدمات
ارزشافزوده خود در وزه استانداردسازی در سطح کالل جهانی معرفی خواهد کرد و شما میتوانید از
خدمات ایبان جهت اخذ استاندارد استفاده فرمایید .آنچه مهم است ،تا زمانی که کاالی شما ،مجوزهما
و استانداردهای در سطح کالل جهانی را نداشته باشد و مدارک این استانداردها در سمامانه بارگمذاری
نگردد ،چیگِل کاالی شمارا برای فروش خارجی تائید نخواهد کمرد و در معمرض دیمد بازدیدکننمدگان
خارجی قرار نخواهد داد و صرفاً اجازه فروش داخلی (داخل کبور) را به شما ممیدهمد .تاکیمد بمه ایمن
دگیل است که چنانچه کاال استانداردهای الزم را نداشته باشد ،تی در صورت خرید توسمط خریمداران
خرد یا عمده خارجی ،توسط گمرک کبور ماصد مردود و اجازه ورود را نخواهد یافت.
 بررسی شرایط مجاز بودن ،ممنوع بودن و مبروط بودن انواع کاالها برای فروش خارجی (صمادرات) و
طبعاً ورود به کبورهای مختلت در زمان فروش آنالیمن بمهصمورت هوشممند در مکمان بمازار چیگِمل
مدیریت میگردد .درصورتیکه کاالی ایرانی طبق قوانین صادرات کبور جمهوری اسالمی ایران مجاز
به صادرات باشد ،فروش خُرد و عمده خارجی آن میسر است(شرط الزم) .اما شرط کافی آن است کمه
کاال د استانداردهای جهانی را داشمته باشمد .اسمتانداردهای ممورد تائیمد چیگِمل ،در تممام زمینمههما
استانداردهای سطح اتحادیه اروپا است.
 در بستر چیگِل ،صادرات کاالی ایرانی بهصورت قاچاق بهنحویکه در کبور رایج است ،بههیچعنموان
انجام نخواهد گرفت .این روند که در کبور متأسفانه رایج شده است ،کاالهمای ایرانمی را بمدون همیچ
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اثری از نبان تجاری و هویت ایرانی از کبور به بهانه صادرات (صادرات فلهای) خارج و در بنادری در
شرق آسیا و ...با پایینترین قیمت تحویل خریداران خارجی میگردد .ایبمان فمرآوری و بسمتهبنمدی و
برند سازی نموده و مجدداً به نام خودشان به کبورهای دیگر صادر مینمایند .در چیگِل بههیچعنموان
به درخواستهای چنین مبتریان خارجی و نیز هیچگونه مایتی از فروشندگان ایرانی ایمن چنینمی بمه
عمل نخواهد آمد .کاالی ایرانمی صمرفاً در صمورت داشمتن نبمان تجماری ایرانمی و اخمذ مجوزهما و
استانداردهای فوقاگذکر ،قابلیت فروش خارجی را خواهد داشت.
در این بخش باید تصاویر متناسب با محصوالتتان را بارگذاری نمایید .این بخش بارگذاری انبوه و یمکبماره کمل
تصاویر کلیه کاالهای شما است( .بارگذاری سری کلیه تصاویر) .تصاویر محصموالت بایمد دارای مبخصمات زیمر
باشد ،در ییر این صورت کاتاگوش کاالی شما تائید نمیگردد:
نکات مهم:
 تصویر پسزمینه عکس ،کامالً سفید باشد( .محصول را روی یک سطح سفید یا پوشیده با پارچه سفید
قراردادِ و عکس تهیه فرمایید)
 عکس واضح باشد و اگر کاال مسطح نیست ( جم و بعد دارد) عکس از ابعاد و زوایای مختلمت داشمته
باشد .جم عکس داکثر تا  3مگابایت باشد.
 اگر کاالی شما بزرش ،صنعتی و دارای اجزای پیچیده است باید از چند بعد و زاویه عکس تهیه و روی
عکس بخشهای مهم عالمتگذاری و توضیحات مختصر داشته باشد(عکس صنعتی).
 در مورد محصوالت یذایی و خُرد و کوچک یا صنای دستی وکال محصوالت سبک ،کوچک یا سمال
به مل ،تصویر بستهبندی بسیار مهم و ناش اساسی در تائید کاتاگوش دارد.
 کاالهایی که بستهبندی مناسب ندارند ،اجازه ثبت بر بستر چیگِل نخواهند داشت .ضمناً برای کاالهایی
که فروشنده قصد فروش خارجی دارد ،بسمتهبنمدی کمافی نیسمت و بایمد نموع بسمتهبنمدی در سمطح
استانداردهای جهانی باشد .در ییر این صورت کاال جهت فروش خارجی تائید نخواهد گردید.
 بر اسال تمامی خصوصیات اختصاصی و انتخابی باید عکسهای جداگانه تهیه گردد .بما یمک عکمس
بههیچعنوان نمیتوان کاتاگوش برای تمامی تنوعهای یک کاال را ثبمت نممود و گمذا بایمد متناسمب بما
خصوصیات عکسهای متنوع از محصوالت بارگذاری گردد.
 جم تصاویر باید متناسب برای بارگذاری در وب باشد .معموالً دقت  300dpiمناسب است.
 چنانچه فروشندهای نیاز به خدمات عکاسی داشته باشد میتواند با تیم پبتیبانی چیگِل تمال گرفتمه و
درخواست خدمات عکاسی نماید .چیگِل تامین کننمدگان خمدمات ارزشافمزوده خمود در ایمن موزه را
معرفی و با اخذ وجه منطای ،مناسب و بسیار اقتصادی تصویربرداری از محصموالت شمما فروشمندگان
عزیز انجام خواهد شد.
پس از بارگذاری تصاویر در مر له قبل ،در این بخش باید برای هر نمونه از یکقلم کاال که بهصورت اتوماتیک و
بر اسال خصوصیات انتخابی و اختصاصی بهصورت ردیتهای مختلت چیده ممیشمود ،یمک یما چنمد تصمویر را
انتصاب داد .در این بخش رعایت نکات زیر بسیار مهم است:
 از بارگذاری و انتساب عکسهای ییرواقعی از محصول بهصمورت جمدی پرهیمز شمود .درصمورتیکمه
کاالی ارسالشده توسط فروشنده از نظر عکس ویژگیهای ظاهری بما کماالی ابرازشمده در کاتماگوش
تفاوت داشته باشد مطابق با قوانین ذکرشده در پیوستهای  6و  7عمل خواهد گردید.
 در انتساب عکسهای بارگذاری شده به کاتاگوش دقت فرمایید زیرا مثالً عکس اوی رنگ قرمز کماال
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باید بهردیت متناسب با این ویژگی انتخابی انتساب داده شود.
 سعی کنید بهمنظور جذب مبتری ،برای هر قلم و بر اسال خصوصیات آن داقل  3عکس از کماال و
داقل یک عکس از بستهبندی کاال ،بارگذاری نمایید .وجود عکسهای دقیق ،واضمح و متنموع تمأثیر
قابلتوجهی در تصمیم مثبت مبتری برای خرید خواهد داشت.
مدیریت موجودی کاال در بخش کاتاگوش بسیار ضروری و اگزامآور است .اثمر انجمام ممنظم و دقیمق ایمن بخمش
درفروش بسیار نمود دارد و چنانچه دقت نفرمایید ،میتواند فروش شما فروشمنده عزیمز را مختمل نمایمد .در ایمن
خصوص نکات زیر بسیار مهم و ضروری است:
 فروشنده باید اطالعات کلیه انبارها و محلهایی که برای نگهداری کاال در اختیمار دارد را بمهدقمت در
سامانه چیگِل ثبت نماید .این محلهما بایمد دارای آدرل دقیمق و دارای کمد پسمتی باشمند .برخمی از
فروشندگان بهاشتباه محل دفتر شرکت و یا دفتر اداری را در این بخش ثبت مینمایند .در ایمن بخمش
دقیااً آدرل محلی که کاال بهصورت فیزیکی واقعی وجود دارد و قابلیت بستهبندی و ارسال به خریمدار
در سری ترین زمان ممکن را دارد باید ثبت شود .هیچ ساسیتی در این خصموص وجمود نمدارد و اگمر
واقعاً یک فروشنده در دفتر اداریاش یا مغازهاش در یک بخش مبخصمی کماال نگمه ممیدارد ممانعی
ندارد .تأکید بر این موضوع به این دگیل است که پساز آن یک خرید ،درخواست بتواند از نزدیکتمرین
محل به خریدار تامین گردد و برای تبخیص این فاصله به صورت هوشمند و تسری فرآینمد تحویمل،
باید در سامانه چیگِل اطالعات کافی وجود داشته باشد.
 ثبت تعداد موجود (قابل موجود) کاال مداقل دریکمی از انبارهمای ثبمتشمده اجبماری اسمت .کماهش
موجودی از هر قلم کاال در هر انبار بهصورت اتوماتیک انجام میشود .ثبمت ایمن تعمداد ممکمن اسمت
واقعی نباشد بلکه فروشنده خود را متعهد به تامین این تعداد میداند .برنامهریزی تامین موجمودیهما و
مدیریت انبارها بر عهده فروشنده است و چیگِل فاط بر اسال اطالعمات ابمرازی فروشمنده سفارشمات
فروش آنالین را دریافت و برای فروشنده در کارتابلش ارسال مینماید.
 هزینه ملی که از مبتری دریافت میگردد بر اسمال فاصمله فیزیکمی بمین خریمدار و انبمار کماالی
فروشنده است .گذا اگر به دگیل عدم توجه فروشنده به مورد قبل ،کماالی فمروش رفتمه در انبماری کمه
مبنای محاسبه هزینه مل بوده ،موجود نباشد ،مسئوگیت تامین کماال در آن انبمار و یما ارسمال از انبمار
دورتر بر عهده فروشنده است و هزینه مل اضافی از مبتری دریافت نخواهد گردید.
 کت موجودی عدد صفر است و زمانی که موجودی یک قلم کاال در یک انبار به صفر میرسد ،سمامانه
چیگِل اجازه ثبت سفارش و فروش را نمیدهد .گذا ضروری است که تامین کننمدگان مرتبماً موجمودی
واقعی (فیزیکی) کاالهایبان در انبارهای شان را بر اسال میزان فروشی که در سمامانه چیگِمل دارنمد
تامین نمایند و نیز میزان این موجودی در سامانه (موجمودی منطامی) را بمهروز نماینمد .چیگِمل همیچ
مسئوگیتی در این خصوص ندارد و از ارسال سفارش به انبارهمایی کمه موجمودی در آنهما بمر اسمال
اطالعات در سامانه به صفر رسیده است بهصورت هوشمند جلوگیری مینماید.
 گزارشات هوشمند از نرخ و روند سفارش انواع قلم کاالهای شما فروشنده گرامی از انبارهمای مختلمت
شما در بخش گزارشات تحلیلی و مدیریتی شما در کارتابل شما وجمود دارد .از ایمن گمزارشهما بمرای
برنامهریزی تامین کاالهای مختلت در انبارهای مختلت میتوانید استفاده نمایید.
 مدتزمانی که فروشنده کاال متعهد میشود که یک سمفارش از نموع خمردهفروشمی را تمامین و آمماده
ارسال نماید باید بهدقت در این بخش ثبت نماید .(ATP) .این زمان از تعهدات مهم یمک فروشمنده

ردیف

نوع اطالعاتی که باید ثبت
گردد

مدیریت ملونال

11

لزوم ثبت این اطالعات و تأثیر آنها درفروش کاالی شما

است و وابسته به نوع روش توگید کاالهای شما (دستی ،ماشینی و ،)..ممکن است متفاوت باشمد .ممثالً
اگر کسی توگیدکننده یک نوع کاالی هنری خاص است (تابلو منبت) ممکن است همیبه از این کماال
موجود نداشته باشد و برای توگید داقل یک عدد از این کاالی هنری خاص ،یک ماه زمان نیاز داشته
باشد .در این شرایط در زمان خرید مدتزمان تهیه و تامین کاال همین یک ماه نمایش داده میشمود و
مبتری با آگاهی از مدتزمان تامین و تهیه کاال آن را خریداری مینماید .مدتزمانهمای طموالنی در
مکان بازارها موضوع ییرعادی نیست اما بهتر است زمان انتظار مبتری خیلی طوالنی نباشد .اثمرات و
نتایج ناشی از عدم تامین بهموق یک کاال مطابق بازمان تعهد شده فوق در پیوست  6شمر دادهشمده
است.
در این بخش اطالعات در مورد استراتژیهای تحویمل و فمروش کماال در ناماط مختلمت ایمران و جهمان و نیمز
سرویسهای مل مطلوب نظر توسط فروشنده انتخاب و ثبت میگردد .نکات مهم در این بخش:
 ثبت مناطق جغرافیایی اعم از محله ،شهر ،استان و تی کبوری که فروشنده قصد دارد یمک کماال درآنها به فروش رسانده شود( .استراتژی فروش در مناطق جغرافیایی مختلت) .برای مثال ممکن اسمت
یک فروشنده که نمایندگی یک محصول را دارا است ،اجازه فروش فاط در یک شهر را داشته باشد.
 انتخاب سرویس مل برای هر کاال در هر منطاه جغرافیایی .پسازآنکه محلهای مجاز برای فمروشیک کاال توسط فروشنده ثبت شد ،برای ارسال کاال از انبارهمای تعریمتشمده ،فروشمنده یکمی از سمه
انتخاب زیر را دارد
 -1ارائه سرویس ممل رایگمان) (Free Shippingبمرای مبمتری در یمک ناطمه جغرافیمایی
مبخص .در این مدل فروشنده با اتخاذ استراتژی هزینهای مناسب مثالً اضافه نممودن درصمدی
روی قیمت کاال بهعنوان هزینه مل و یا متحمل شدن هزینه مل بهمنظمور توسمعه فمروش و
رقابت با رقبا و  ،...هزینه و مسئوگیت مل و ارسال کاال در یک ناطه جغرافیایی مبخص بمرای
خریدار را بر عهده میگیرد .در این صورت در زمان خرید کاال ،خریدار متوجه میشود کمه هزینمه
مل این کاال صفر و بر عهده فروشنده است و تأثیر روانی مناسبی در تصمیم مبتری بمه خریمد
دارد
 -2انتخاب یک سرویس مل و بسته بندی (انتخماب سمایز جعبمه بمرای قمراردادن کماال) از بمین
سرویسهای موجود .چیگِل با تامین کنندگان مختلت سرویسهای مل ازجملمه شمرکت ملمی
پُسممت توافممق همکمماری دارد .در ایممن صممورت شممما بممر اسممال اینکممه تمایممل داریممد بممه چممه
سرویسدهندهای همکاری فرمایید ایبان را انتخاب میفرمایید .تعداد سرویسهای انتخابی شمما
برای هر کاال محدودیتی ندارد و شما میتوانید تعداد متنوعی انتخاب بفرمایید .در زممان فمروش
مبتری یکی از سرویسهای مبخصشده شمارا انتخاب و هزینه ممل را پرداخمت ممینمایمد.
مرا ل و فرآیند عملیات مل در پیوست شماره  ،5مدیریت انجام یک سمفارش ،شمر دادهشمده
است .در خصوص بسته بندی ،برای اینکه ضرری متوجه فروشنده نگردد و هزینه جعبه یا کارتن
استاندارد بسته بندی ،از مبتری دریافت گردد ،در این بخش انتخاب دقیق سایز بسته مسمئوگیت
فروشنده است و در ماابل هزینه های اضافی ناشی از خرید کارتن در زممان تحویمل بمه پسمت،
مسئوگیتی متوجه ماگک چیگِل و مبتری نیست.
 -3بر عهده گرفتن مسئوگیت مل توسط فروشنده با یک نرخ ثابت ( )Flat Rate Shippingو
مدتزمان معین مل درفروش خرد داخلی و یک نرخ ثابت و مدتزمان معمین ممل درفمروش
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خارجی
ثبت و بهروزرسانی قیمت یک کاال (چه در بخش خرد که قیمت اجباری است) و چه در بخش عممده کمه قیممت
انتساب قیمت
اختیاری است ،یکی از مهمترین بخشها و مسئوگیتهای فروشندگان است .قیمت کاال در سمامانه چیگِمل ،قابمل
درج بهصورت چند ارزی است .چنانچه شما قیمت ارزی یک کاال به ارزهمای مختلمت را در سمامانه وارد ننماییمد،
سامانه بر اسال وا د پوگی در کبور فروشنده (در ال اضر ایران است) ،قیمت کاال را بر اسمال نمرخ ارزهمای
مختلت محاسبه و در کاتاگوش ثبت مینماید .گذا چنانچه استراتژی فروش کاالیتان به ارزهای مختلمت متفماوت و
برایتان مهم است ،این بخش را با دقت تکمیل فرمایید.
اطالعمممممات دمممممموگرافی ،در نسخه پیبرفته کاتاگوش چیگِل ،امکان اینکه شما کاالیتان را به یک بخش خاص جامعه ،یک گروه خماص در
جهان ،یک ویژگی خاص اجتماعی و  ...منتسب نمایید وجود دارد .این نوع اطالعات در کاتاگوش منجر به افمزایش
جغرافیایی ،فرهنگی و..
مخاطب خاص ویژه کاالی شما میگردد .ضمناً منجر به نمایه شدن (ایندکس شدن و شاخص شدن) کاالی شما
در موتورهای جستجو میگردد .نمایهسازی کاال در موتورهای جستجو قویترین ابزار بازاریابی دیجیتمال اسمت و
امروزه بدون بازاریابی دیجیتال قابلیت فروش بیناگمللی کاال تاریباً میسر نیست.
این ابزار به فروشنده اجازه طرا ی پویشهای تبلیغماتی مختلمت در روزهما و رخمدادها و مناسمبتهمای مختلمت
مدیریت تخفیفات
میدهد .انواع تخفیفات اعم از تخفیت بر اسال جم خرید ،تخفیمت در یمک روز خماص ،تخفیمت در یمک بمازه
زمانی خاص و  ...قدرت اجرای انواع مانورهای تبلیغاتی در سایت چیگِل را به فروشنده میدهد.
بررسی کاتماگوش خصوصماً از در سامانه چیگِل ،پس از ثبت کاتاگوش توسط فروشنده ،تیم کسب و کار چیگِل آن را به دقت بررسی ممینمایمد و
منظر قوانین در وزه تجارت چنانچه فروشنده مااصد فروش خود را خارج از کبور مبدأ خودش (مثالً فروشنده ایرانی مااصد فروش کاالیش را
در کبورهای دیگر نیز تعیین نموده باشد) تطابق آن با قوانین تجارت خارجی اعم از ممنوع نبودن فروش خمارجی
خارجی
کاال ،ممنوع نبودن ورود کاال به مااصد فروش ،صحیح بودن دستهبندی کاال و کمد  ،HSاسمتاندارد بمودن کماال
برای تجارت خارجی و  ...بررسی میگردد و در صورت نیاز کاتاگوش برای ویرایش بمه کارتابمل فروشمنده ارسمال
میگردد.

